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Sibbesborg: Kestävän yhdyskunnan kilpailu 
Palkintotilaisuus 16.1.2012 Artborg 35, Sipoo

KILPAILUN TULOKSET

Kilpailuun jätettiin yhteensä 30 ehdotusta. Yksi ehdotus 
hylättiin, koska sitä ei ollut laadittu englanniksi.

Palkintolautakunta päätti jakaa palkintosumman 
kilpailuohjelmassa mainitulla tavalla seuraavasti:

 
1. PALKINTO 50 000 EUROA

Palkintolautakunta asetti ensimmäiselle sijalle ehdotuksen 
numero 10 ‘NOURISH!’ / WSP Finland Oy.

Ehdotuksessa ’Nourish’ esitetään visio dynaamisesta 
kestävän kehityksen yhdyskunnasta, joka rakentuu 
paikallisten arvojen ja vahvuuksien varaan. Seudullinen 
mittakaava on oivallettu ehdotuksessa hyvin; se tarjoaa 
kilpailualueelle toimivan ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun. 
Ehdotuksen kaksi tiiviisti rakennettua ydintä sekä niihin 
liittyvä nauhamainen rakenne tarjoavat kiinnostavan 
kokonaisratkaisun sekä hyvät lähtökohdat julkiselle 
liikenteelle. Lopputuloksena on tiivis, ehjä ja monimuotoinen 
kaupunkialue, jossa välimatkat ovat lyhyitä. Luontevassa 
paikassa nykyisen Söderkullan tuntumassa sijaitseva 
keskusta on liitetty onnistuneesti Sipoonjoen ja jokilaakson 
maisemaan. Keskustasta pohjoiseen ja etelään suuntautuvat 
asuinnauhat tarjoavat hyvät puitteet julkiselle liikenteelle, 
ekotehokkuudelle ja kaupunkielämälle. Harkitun maankäytön 
ansiosta arvokkaimmat viheralueet voidaan säilyttää. Esitetty 
kaupunkirakenne on kilpailun innovatiivisin ja kytkeytyy 
hienosti myös paikalliseen mittakaavaan.
Palkintolautakunta suosittaa ensimmäisen palkinnon 
saanutta ehdotusta jatkotyön pohjaksi.  

Tekijät: Katriina Rosengren, arkkitehti SAFA, Anri Lindén, 
arkkitehti SAFA, Jenni Lautso, arkkitehti SAFA, Björn 
Silfverberg, DI, liikenne, Reetta Putkonen, DI, liikenne, Suvi 
Järvinen, YTM, Mirjam Larinkari, maisema-arkkitehti, Satu 
Niemelä-Prittinen, maisema-arkkitehti MARK

Työryhmä: Jussi Viinikka, arkkitehti yo, Tomi Jaskari, 
arkkitehti yo, Jani Päivänen, VTM, Annukka Engström, FM, 
Mikko Muoniovaara, DI, Terhi Tikkanen-Lindström, arkkitehti.

 
2. PALKINTO 40 000 EUROA

Palkintolautakunta päätti antaa toisen palkinnon 
ehdotukselle numero 15 ‘BALANCE’ / Serum Architects Ltd

Ehdotuksen ’Balance’  hyvin perusteltu ja havainnollistettu 
strategia ulottuu seudullisesta mittakaavasta paikalliseen 
kaupunkisuunnitteluun, Sibbesborgin topografiaan ja 
koettavaan kaupunkitilaan. Ehdotuksessa on hyvin 
huomioitu myös yhteydet muihin osiin Sipoota. Selkeä 
kokonaisratkaisu kytkee alueen Sipoon pohjoisosaan 
jokilaakson kulttuurimaiseman välityksellä. Esimerkillisesti 
sijoitetun keskustan kaupunkirakenne on rikasta ja siinä on 
oivaltavasti hyödynnetty moottoritien läheisyys, vanhojen 
logistiikkarakennusten uudiskäyttö, raideliikenteen 
käytettävyys, olemassa olevat asuinalueet sekä Sipoonjoen 
laakson kulttuurimaisema. Ehdotuksen kaupunkirakenne 
on kilpailun parhaimpia: vaihtelevat korttelit tarjoavat 
mahdollisuuksia eri rakennustyyppien ja typologioiden 
yhdistelemiseen. Useimmat arvokkaat maisema-alueet on 
säilytetty, ja kaikilta pihoilta on pääsy luontoon.

Tekijät: Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA, Antti-Markus Lehto, 
arkkitehti SAFA, Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA

Asiantuntijakonsultit: Petja Partanen, DI, Tapani Särkkä, DI, 
liikennesuunnittelu
 
 
3. PALKINTO 35 000 EUROA

Palkintolautakunta päätti antaa kolmannen palkinnon 
ehdotukselle numero 7 ’SIBBLINGS’.

Ehdotukseen  ’Sibblings’ sisältyy yksi kilpailun 
parhaimmista kaupungin kokonaisrakenteen ratkaisuista. 
Rakennetut alueet muodostavat selkeän ketjun, jonka 
tärkeimmät keskukset sijoittuvat alueen keskelle nykyisiä 
liikenneyhteyksiä hyödyntäen. Moottoritietä seuraileva 
vahva julkisen liikenteen käytävä tuo joustavuutta 
erilaisiin metro- ja junaratkaisuihin. Pienemmät keskukset 
sijoittuvat merenrannalle Sipoonlahden molemmin 
puolin. Rakennettujen alueiden typologia on loogista 
ja vaiheittaisuus hyvin esitetty. Vahvan suunnitelman 
mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole kehitetty loppuun 
saakka. Uusien asuinalueiden kaavoitus ja arkkitehtuuri 
ovat ratkaisuiltaan melko tavanomaisia. Kahta pääkeskusta 
erottaa moottoritie, eikä niiden välille synny luontevaa 
yhteyttä esimerkiksi kevyelle liikenteelle.

Tekijät: Jouko Kunnas, arkkitehti, Liidea Oy, Juho Rajaniemi, 
arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori, Arkkitehti Oy Rajaniemi

Avustajat: Johanna Rajaniemi, arkkitehti yo, Arkkitehti Oy 
Rajaniemi; liikenneasiantuntijat: Tuomo Vesajoki, DI, Liidea 
Oy, Toni Joensuu, DI, Liidea Oy, Vesa Verronen, DI, Liidea 
Oy



     

Cycle! - tunnustuspalkinto Urbi et orbi - tunnustuspalkinto

TUNNUSTUSPALKINNOT

Pääpalkintojen lisäksi palkintolautakunta jakoi yhteensä 
25 000 euroa tunnustuspalkintoina parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Tunnustuspalkinnot myönnettiin ehdotuksille, 
joissa jokin kilpailun osakokonaisuus tai teema oli 
ratkaistu erityisen ansiokkaasti. Kilpailussa jaettiin kaksi 
tunnustuspalkintoa, jotka olivat kumpikin suuruudeltaan 
12 500 euroa.

Palkintolautakunta päätti jakaa tunnustuspalkinnot 
seuraaville ehdotuksille: ‘Cycle!’ ja ‘Urbi et orbi’.

Ehdotus numero 9  ‘CYCLE!‘/ Arkkitehtitoimisto Petri 
Rouhiainen Oy

”CYCLE!” on ammattitaitoisesti laadittu ehdotus, jonka 
erityisansiona on erilaisten elämäntapojen ja kestävän 
paikallisen talouden edistäminen massakustomointiin 
perustuvan rakentamisen prosessin avulla.

Tekijät: Petri Rouhiainen, arkkitehti SAFA, Antti Mentula, 
arkkitehti SAFA, Pekka Vehniäinen, arkkitehti SAFA

Pääavustaja: Sirpa Törrönen, maisema-arkkitehti MARK

Muut avustajat: Carlos Lamuela, arkkitehti SAFA, Laura 
Kiijärvi, arkkitehti yo, Lasse Olaste, maisema-arkkitehti yo

Ehdotus nro 24 ‘URBI ET ORBI‘

’Urbi et orbi’ luo Sibbesborgille välittömästi tunnistettavan, 
lähes ikonisen urbaanin hahmon. Erittäin tiiviin 
kaupunkirakenteen avulla on saavutettu myös korkea 
ekotehokkuus ja vahva brandi alueelle.

Tekijät: Hannu Normo, arkkitehti SAFA, Tuomas Autere, 
arkkitehti SAFA, Pekka Normo, DI
 
KUNNIAMAININNAT

Palkintolautakunta päätti lisäksi jakaa kolme 
kunniamainintaa seuraaville ehdotuksille: ’Letters from 
Sibbesborg’, ’The City Game’ ja ’Vesi/ Heart and Soul’.

Ehdotus nro 4 ‘LETTERS FROM SIBBESBORG‘ 

’Letters from Sibbesborg’ hahmottelee kiinnostavia keinoja 
alueen asukaslähtöiseen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden 
tukemiseen.

Tekijät: Luca De Gol, arkkitehti, Samir Bhowmik, arkkitehti 
SAFA, AlA

Ehdotus nro 18 ‘THE CITY GAME‘ 

’THE CITY GAME’ esittelee raikkaita ajatuksia 
suunnitteluprosessista, taloudellisista kannustimista sekä 

kestäviä valintoja tukevista paikallisista markkinoista.

Tekijät: Martti Kalliala, arkkitehti, Tuomas Toivonen, arkkitehti 
SAFA, NOW for Architecture and Urbanism, Hedwig 
Heinsman, arkkitehti, DUS Architects

Yhteistyössä: Hans Vermeulen, DUS Architects, Inara 
Nevskaya, DUS Architects, Nene Tsuboi, NOW for 
Architecture and Urbanism, Timo Arjanko, arkkitehti yo, 
Sassi Heiskanen, arkkitehti yo

Ehdotus nro 26 ‘VESI / HEART AND SOUL‘ /

School of Architecture and Planning, The Catholic University 
of America

”VESI / HEART AND SOUL” havainnollistaa runollisesti 
Sipoonlahden vuonon ainutlaatuisuutta osana rakennettua 
ympäristöä. 

Tekijät: GROUP VESI/ Miriam Gusevich, Jay Kabriel, Scott 
Aker, Anna Cere, Mariel Deppner, Erica Penttila

Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu
Lisätietoa: http://www.sibbesborg.net
tai Mikko Aho, arkkitehti SAFA, kehitysjohtaja,
Sipoo, mikko.aho@sipoo.fi  +358 9 2353 6700


